
ข้อความ เก่า    ยก มา แสดง ด้วย 
แบบ ของ   กู เกิล เอกสาร  
เรื�อง     นโยบาย   และ การเต รียม  
เกี�ยว กับ การ อ่าน พระ ไตรป�ฎก  
 
- อ่าน เพื�อ ตรวจ ทาน ข้อความ  
และ การ ถ้อยคํา  
- อ่าน เพื�อ รู้ ความ   ตาม ความ 
หมาย ที� พระ ไตรป�ฎก แสดง  
- อ่าน ทั�งหมด   91   เล่ม  
 
อุปนัย กําหนดการ อ่าน   เทียบ 
เท่ากับ การ สังคายนา ตนเอง  
 

● การ สังคายนา ครั�ง แรก ใช้ 
เวลา   7   เดือน   (500   รูป )  

● การ สังคายนา ครั�ง ที� สอง ใช้ 
เวลา   8   เดือน   (700   รูป )  

● การ สังคายนา ครั�ง ที� สาม ใช้ 
เวลา   9   เดือน   (1,000   รูป )  

 
โดย ประมาณ แล้ว   ก็ ควร ลงแรง 
ใช้ เวลา อย่าง ทุ่มเท ดั�ง แบบ อย่าง 
ของ พระ สังฆ า จาร ย์ ท่าน ได้ 
กระทํา มา ไว้   แต่ ว่า   ใน สมัย 
ป�จจบัุน มี ไฟฟ�า ส่อง สว่าง   ก็ น่า จะ 
ฉับไว และ ทั�ว ถึง ดี กว่า   แต่ สายตา 
อาจ โดน ทําลาย ได้   เพราะ ที� เรา มุ 
หมั�น จอ้ง จะ รู้ ด้วย อยู่ นี�   เรา อ่าน 
ได้ มา จาก หน้า จอ คอมพิวเตอร์  
ซึ�ง อาจ มี ผล ทาง ทําลาย เซลล์ ที� 
ละเอียด ของ ตวง ตา และ ร่างกาย  
 
เมื�อ เป�น เช่น ว่า นี�   เรา ควร ต้อง ดู 
ไป ตาม สภาพ ปกติ   แล้ว เทียบ ดู 

ตาม เหตุการณ์ ต่างๆ   จงึ ดี กว่า   ว่า 
ต้อง เป�น โดย พอ ประมาณ   ดู ว่า  
ใน สภาพ ปกติ ของ สภาพ การณ์  
ของ ความ พอ เป�น ไป   ของ ภูมิ รู้  
ภูมิ คิด   และ ภูมิ แห่ง การก ระ ทํา 
ของ ตน   ดัง ว่า   เรา ทํา เพียง นี�  
เพราะ เหตุ เช่น นี� หนอ   นั�น แหละ  
เรา กระทํา อยู่ เป�นต้น  
 
ดู ที ว่า   น่า จะ เป�น ไป ได้   ที� จะ อ่าน 
ได้ อย่าง น้อย   ที� สุดๆ   ( อ่าน ด้วย 
ตรวจ ด้วย )   คง ควร ที� จะ พอ 
เหมาะ ที�   วัน ละ   20-60   หน้า  
เป�น ตั�ง เป�น เกณฑ์  
 
เพราะ เทียบ ดู ว่า   คราว ที� เคย 
จดจาํ และ ท่อง สวด มนต์ เช้า ,   เย็น  
เรา ถือ สวด ที� เป�นการ อ่าน อย่าง 
นั�น   ก็ ประมาณ   ท่อง ไว้ แล้ว อยู่ 
ประจาํ การ สวด ที�  สภาพ การ อ่าน 
ที�   20-60   หน้า   นี� แหละ    ใน ข้อ นี�  
เรา ดัดแปลง มา ถึง ตรง ที� การ วัด 
เวร ใน เรื�อง ของ การ อ่าน พระ 
ไตรป�ฎก ทั�งหมด ให้ ได้   แล้ว เตือน 
ตัว เอง   ไว้ ว่า   เรา ควร อ่าน ตรวจ 
อ่าน ทวน   เทียบ สู้ เปรียบ การ สวด 
มนต์ ที� ทํา มา แล้ว นั�น แหละ    ( 
เพราะ เดี�ยว นี� ไม่ ได้ กราบ รูป 
เคารพ และ ไม่ ได้ สวด มนต์ โดย 
ไม่รู้ ความ หมาย อีก ต่อ ไป แล้ว )  
แต่ ถ้า แต่ละ ท่าน   ท่าน ใด ท่าน อื�น  
จะ อ่าน ตรวจ ทาน ไป ได้ มากกว่า 
ดัง ที� แจง้ ไว้ นี� นั�น ก็ ดี มาก   ข้าพเจา้ 
ขอ ให้ เป�น ไป ตาม แต่ อัธยาศัย  
ข้าพเจา้ ขอ โมทนา คุณ เห็น ด้วย  



ว่า ดี ยิ�ง นัก   แต่ ข้าพเจา้ เตือน 
ตนเอง ว่า ไม่ ควร จะ น้อย กว่า  
20-60   หน้า   ดังนี� แหละ  
 
เพราะ ว่า   ถ้า สู้ ไม่ ถึงที�   ที� เรียก ว่า 
เสีย สละ   ( เพียร พยาม ศึกษา เล่า 
เรียน   หา ทาง หลุด พ้น )   จติใจ ก็ 
คงจะ ไม่ สบาย เท่า ไหร่ นัก   สู้ ไม่ รับ 
ไม่ ทํา ไม่ อ่าน เสีย เลย   ( ดู หนัง   ฟ�ง 
เพลง ไป ตาม เรื�อง ไป เลย   ไม่ ต้อง 
สนใจ )   จะ ได้ ไม่ ถูก ค่อนขอด กล่าว 
โทษ ต่อ กัน   ว่า   ที� จะ หา อ่าน   หา 
ทาง ศึกษา   เรียน รู้ และ ปฏิบัติ มา 
สั�ง สอน กัน   นั�น จะ พอได้ ทํา อย่าง 
คน ตั�งใจ จริง หรือ เปล่า  
 
นั�น แหละ   บอก จาก ทาง นี� ไป ถึง  
ว่า อ่าน อยู่ นี�   ว่า อย่าง นี�  
 
ใน  พระ ไตรป�ฎก   91   เล่ม    รวม 
อักขระ อักษร มากมาย   ถ้า บวก ลบ  
ไม่ ผิด   รวม ทั�งหมด  มี ประมาณ  
62,000-63,000   หน้า    นั�น 
แหละ   อยู่ ใน ราว ประมาณ นี�   และ 
ใน การ อ่าน ถ้า ตั�ง ต้น อ่าน แต่ 
อย่าง ใด อย่าง หนึ�ง   ไม่ นาน นัก ก็ 
เบลอ   เพราะ ว่า ข้อ เรื�อง นั�น   ไม่ 
ใคร่ ตรง ความ เคยชิน และ ความ 
นึกคิด   ที� จะ สามารถ เพลิดเพลิน  
หรือ เข้าใจ ไป ด้วย ได้   เช่น นี�   แล้ว ก็ 
ละเลย  
 
ข้าม ไป   แล้ว ก็ ตรวจ หา คํา ผิด ไม่ 
พบ   ต้อง กระตุ้น หา ใช้ วิธี อ่าน สับ 
ไป สับ มา   คือ   อ่าน   พระ อภิธรรม 

บ้าง   พอ กําลัง อ่อน ลง   ก็ เวียน 
เปลี�ยน ไป อ่าน ข้อ เรื�อง พระ สูตร  
เพื�อ กลับ สู่ บท กลางๆ   ใน ทาง ที� จะ 
ให้ นึกคิด ค้นคว้า ต่อ   แล้วก ลับ มา 
อ่าน พระ วินัย    ที� ช่วย ได้ มาก   นั�น  
ต้อง ใช้ การ ค้น คํา ใน เว็บไซต์   เพื�อ 
หา   ใน ส่วน ที� สะกิด ใจ   อยู่ เป�น ระ 
ยะๆ  
 
ไม่ เช่น นั�น แล้ว   อ่าน ไม่ ทน ไม่ ทาน  
อ่าน ได้ ไม่ กี� หน้า ก็ ต้อง เลิก   คือ 
ต้อง ตั�ง ไว้ ว่า   อ่าน พระ สูตร ไม่ ไหว  
ก็ ไป อ่าน พระ วินัย   อ่าน พระ วินัย 
ไม่ ไหว   ก็ ไป ดู ทาง พระ อภิธรรม  
คือ กําชับ ตัว เอง   ว่า ให้ ยืน ระยะ  
เพราะ ที� ต้อง ตรวจ มี   มาก   และ ถ้า 
ตรวจ เรียบร้อย แล้ว   ก็ จะ เป�น 
ประโยชน์ มาก   ที� ว่า ตรวจ แล้ว นี�  
คือ ตรวจ แล้ว บอก ไป ที� เว็บไซต์ ที� 
เขา รับ แจง้ คํา ผิด  
( www.tripitaka.com )  
 
ดู ว่า    การ อ่าน    ถ้า ถัว เฉลี�ย เวลา  
กับ หน้า หนังสือ ใน ปริมาณ ที� ต้อง 
อ่าน   เพื�อ ให้ งาน ไป ถึงที� สําเร็จ ผล  
และ ว่า จะ ต้อง อ่าน ต่อ ไป ตลอด 
กาล ก็ดี   หรือ ว่า   เพราะ จะ  เพื�อ 
ค�าจนุ จติใจ   และ โครงสร้าง ทาง 
ความ คิด แบบ ตลอด ไป    ก็ดี  
 

การ อ่าน   ให้ เป�น ไป ได้ โดย 
เร็ว ก็ดี   แต่  ถ้า เป�น ไป ไม่ ได้   ตั�ง 
หน้า มุ หมั�น เอา ที�   วัน ละ   20-60  
หน้า    อ่าน ดู เป�น กําหนด   ตาม 
ระยะ เวลา ของ ชีวิต ที� พอดี   ตั�ง ต่อ 

http://www.tripitaka91.com/
https://drive.google.com/file/d/0B_O5_iUtDy3zM191bXNyNmxoRHM/view?usp=sharing


เตือน ใจ ตน ไว้ ไม่ ให้ น้อย กว่า นี�   ถึง 
จะ ดี มาก   เพราะ ถ้า เตือน ตนเอง 
ไว้ อย่าง นี�   ให้ อ่าน ได้   ก็ จะ เข้า ที� 
กําหนด   ใน  ระยะ   3   ถึง   10   ป�  ,   ที� 
จะ สามารถ    อ่าน ไป ได้   62,396  
หน้า   ได้ หมด ทั�ง   91   เล่ม    ทีนี�   จะ 
เร็ว จะ ช้า ก็ จะ ได้ เป�น กําหนด พอ 
นับ ,   ที� นับ นั�น   ก็ นับ ถึง จติใจ ด้วย  
ว่า สู้ ถึงที�    ( ศกึษา พากเพียร   เรียน 
รู้   หา ทาง พ้น ทุกข์ )  
 
ว่า    มี กําหนด กฎ เกณฑ์    เป�น เรื�อง 
เป�น ราว   ที� ควร นับถือ   ว่า กลุ่ม การ 
อ่าน ของ ท่าน ผู้ นั�น ,   ของ ชุมชน ผู้ 
โน้น   มี อยู่   แม้ เรา ก็ดี   เรา เอง ก็ได้ 
ยึด โยง คง ตั�ง    ความ เป�น 
ประโยชน์  เอา ไว้ ได้  
 
ข้าพเจา้ เสนอ ข้อ เรื�อง นี�   กับ 
ตนเอง มา อย่าง นี� ก่อน   เพื�อ เป�น 
วิธี การ   เผื�อ พิจารณา ดู   และ คงจะ 
กระทํา เป�น พอ ประมาณ ดัง ที� แจง้ 
นี� นั�น แหละ ,   คง ตั�ง เล่ม แรก แจก 
เรื�อง   ไว้ ว่า    อ่าน เล่ม   1,   เล่ม   11,  
เล่ม   75,   เป�น ตั�ง ต้น พร้อม กัน  
เพราะ ไม่ เช่น นั�น   จะ สับสน 
อลหม่าน   อ่าน ไม่ จบ ไม่ แล้ว   เมื�อ 
อ่าน ไป ไม่ จบ ไม่ แล้ว   ที� จะ ทราบ ว่า 
เขียน อย่างไร นั�น   ก็ ถือ เป�น ความ 
ข้องใจ   ว่าที� ยัง ไม่ ได้ อ่าน นั�น   ยัง 
ไม่ ได้ พิจารณา   ยัง ไม่ ได้ รู้ เห็น  
 
เรื�อง ว่า ต้อง ให้ แน่นอน   ว่า  
ข้อคิด ข้อ อ่าน   นั�น   จะ กระทํา การ 
ไป ตาม กําหนด   ที� บรรยาย มา นี�  .  

 
ว่า   เวลา วัน หนึ�งๆ   ข้าพเจา้ จะ 
แบ่ง กําหนด ต่อ เวลา   ใน   24  
ชั�วโมง ได้ สัก   9   คาบ   แล้ว ผนวก 
เป�น ข้อ กดดัน ต่อ ตนเอง   ว่า   การ 
อ่าน ใน คาบ เวลา นั�นๆ   ต้อง อยู่ ใน 
เกณฑ์ กําหนด ไม่ น้อย ไป กว่า  
จาํนวน   6-7   หน้า   ทั�งนี� เผื�อ กัน 
ลืม   ก็ ตรวจ บันทึก ไว้ ด้วย   ว่า 
สามารถ ทําได้ เพียง ไร  
 
แจง้ มา เพื�อ ทราบ   ดังนี�  
19-5-2558  
การ ทํา บันทึก รายการ ที� สามารถ 
อ่าน ได้   เกี�ยว กับ   คํา ที� อาจ เขียน 
ผิด   หรือ พิมพ์ ผิด  
 
นามะ   เทวะ   -   มนุ ส สานั ง  

 
แล้ว ว่า    ป�จเจก ะ พุ ทโธ โหมิ   อะ นา 
คะเต  
 


